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Firman Hatibu

Profesjonalne oprogramowanie 

graficzne, które pobudza Twoją 

kreatywność.

Graficy poszukują zaawansowanych rozwiązań, 

które pomogą im usprawnić pracę. Terminy 

i harmonogramy jeszcze nigdy nie były tak 

napięte. Wszystkie firmy poszukują nowych 

sposobów na nawiązanie kontaktu z klientami. 

Wiele osób pracuje z domu, więc pozostawanie 

w kontakcie ze współpracownikami, klientami, 

a nawet znajomymi wygląda zupełnie inaczej niż 

kilka miesięcy temu.

®Pakiet CorelDRAW  Graphics Suite 2021 został 

przygotowany na te dynamiczne zmiany. Dzięki 

zwiększonemu naciskowi na usprawnienie 

współpracy nasze nowej generacji narzędzia 

umożliwiają zbieranie komentarzy i odpowiadanie 

na informacje zwrotne w czasie rzeczywistym bez 

względu na to, gdzie znajdują się członkowie 

zespołu lub klienci. Zaawansowane opcje edycji 

ilustracji i zdjęć usprawniają proces projektowania 

oraz pozwalają uzyskać pożądane efekty 

w rekordowo krótkim czasie. Ponadto nowe toki 

pracy zapewniają kontrolę nad stronami 

i zasobami, umożliwiając szybszą realizację 

projektów.

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021, 

koncentrujący się na współpracy, produktywności 

i doskonałych wynikach, jest nieodzownym 

narzędziem wspierającym obecne metody 

pracy grafików.

Opracowany do sprawnej realizacji zadań: 

Nowe, progresywne narzędzia do edycji ilustracji 

i zdjęć umożliwiają szybszą i łatwiejszą realizację 

projektów. Zwiększ wydajność pracy dzięki 

zaawansowanym funkcjom współpracy, które 

ułatwiają wykonywanie i recenzowanie projektów, 

oraz korzystaj z nowej, elastycznej przestrzeni 

projektowania oferującej toki pracy z materiałami 

wielostronicowymi i do eksportu wielu zasobów.  

Przesuwaj granice projektowania: Aplikacje 

do opracowywania ilustracji wektorowych 

i układów stron, edycji zdjęć i zadań 

typograficznych pozwolą odkryć Twój potencjał 

twórczy w pracach cyfrowych i przeznaczonych 

do druku. Nowa funkcja „Rysuj w perspektywie” 

upraszcza złożony zazwyczaj proces rysowania, 

dzięki czemu masz więcej czasu na to, co lubisz.

Panuj nad całym procesem tworzenia: Możesz 

wybrać, jak chcesz tworzyć swoje najlepsze prace 

dzięki zaawansowanym narzędziom graficznym 

dla systemów Windows i macOS oraz 

na urządzenia mobilne i przeglądarki, a także 

dzięki całkowicie nowej aplikacji na iPada. 

Konfigurowalne obszary robocze w systemie 

Windows i Mac pozwalają Ci uczyć się i rozwijać 

w przestrzeni dostosowanej do Twoich 

indywidualnych potrzeb. Twórz atrakcyjne 

projekty w dowolny sposób, kiedy chcesz 

i gdzie chcesz. 

Poznaj pakiet

CorelDRAW Graphics Suite 2021



Program CorelDRAW jest dostępny na wielu platformach!

Dla komputerów z systemem Windows 10
Ÿ Rysik i dotyk — wprowadzaj szybkie dopasowania palcem lub rysikiem dzięki 

dotykowemu obszarowi roboczemu, który umożliwia zmaksymalizowanie 

rozmiaru okna rysowania poprzez wyświetlanie jedynie najczęściej używanych 

narzędzi i poleceń. Pracuj szybko i efektywnie na tabletach z systemem Windows 

i interfejsem rysika w czasie rzeczywistym, np. Microsoft Surface, a także 

tabletach i innych urządzeniach firmy Wacom.

Ÿ Tarcza obrotowa — korzystaj z obsługi urządzeń z pokrętłem, np. kontrolera 

Microsoft Surface Dial. Poznaj alternatywny sposób korzystania z pakietu 

CorelDRAW® — za pomocą dotyku i tarczy obrotowej. Odstaw klawiaturę 

i wypróbuj kontekstowy interfejs użytkownika wyświetlany na ekranie.

Ÿ Wydajność wyświetlania — pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 dla systemu 

Windows został zoptymalizowany pod kątem pełnego wykorzystania możliwości 

procesorów graficznych (GPU) oraz znacznie płynniejszego przewijania 

i powiększania. Bez względu na to, czy korzystasz z myszy, czy płytki dotykowej, 

możesz płynnie poruszać się po najbardziej skomplikowanych układach.

Korzystaj z prawdziwie wieloplatformowego rozwiązania dostępnego online lub na komputerach z systemem Windows i Mac, iPadach i innych urządzeniach mobilnych. Nowy, 

zoptymalizowany interfejs dotykowy aplikacji CorelDRAW.app™ zwiększa możliwości na urządzeniach mobilnych i tabletach, a dzięki nowej aplikacji na iPady projektowanie 

poza biurem staje się jeszcze prostsze.

Pakiet opracowany do optymalnej obsługi na komputerach Mac
Ÿ Natywna obsługa systemu macOS — pakiet CorelDRAW Graphics Suite dla komputerów Mac zaprojektowano od 

podstaw, aby użytkownik mógł wykorzystać wszystkie zalety, jakie oferują komputery Mac. Menu, okna i widoki, pola 

i etykiety, przyciski oraz inne elementy interfejsu użytkownika odzwierciedlają aktualny wygląd systemu macOS Big 

Sur. Dzięki natywnej obsłudze Apple Silicon pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 wykorzystuje wyjątkową moc 

i wydajność układu Apple M1.

Ÿ Funkcja Sidecar — przyspiesz pracę, korzystając z iPada jako drugiego wyświetlacza. Dzięki obsłudze funkcji Sidecar 

w systemie macOS możesz projektować na iPadzie, korzystając z rysika Apple Pencil, i obserwować nanoszone 

zmiany w programie CorelDRAW na komputerze.

Ÿ Pasek Touch Bar — korzystaj z funkcji paska Touch Bar w laptopach MacBook Pro, 

aby zaoszczędzić czas. Wyświetlacz wielodotykowy pozwala szybko 

uzyskać dostęp nie tylko do elementów sterowania systemu 

operacyjnego, lecz także do funkcji pakietu CorelDRAW, np. 

ustawień układu strony czy elementów 

terowania tekstem.

Proces twórczy nie musi się odbywać tylko przy biurku
Ÿ Błyskawicznie przekształcaj świetne pomysły we wspaniałe projekty, korzystając 

z wszechstronnej aplikacji CorelDRAW.app.

Ÿ Pracuj w dowolnym miejscu i czasie dzięki tej zaawansowanej aplikacji 

internetowej, działającej we wszystkich popularnych przeglądarkach oraz 

na dowolnych urządzeniach.

Ÿ Nowy, zoptymalizowany interfejs dotykowy aplikacji CorelDRAW.app zwiększa 

możliwości na urządzeniach mobilnych i tabletach, a dzięki nowej aplikacji 

na iPady projektowanie poza biurem staje się jeszcze prostsze.

Konrad Jahnz



Wykorzystaj profesjonalne funkcje, których potrzebujesz, aby tworzyć nieskazitelne projekty zawsze na czas.

Pobudź swoją kreatywność

Grafiki i ilustracje
Korzystaj z zaawansowanych narzędzi do tworzenia ilustracji wektorowych w programie 

CorelDRAW, aby przekształcać linie, kształty i krzywe w skomplikowane prace i zachwycające 

projekty. Poznaj nową funkcję „Rysowanie w perspektywie”, aby uprościć proces rysowania 

budynków, krajobrazów czy projektów produktów z praktycznie dowolnej perspektywy.

Układ stron

W pakiecie znajdziesz wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia układu stron broszur, 

wielostronicowych dokumentów itp. Konfiguruj szybciej swoje projekty dzięki nowym, 

precyzyjnym narzędziom do projektowania układów stron. Przeglądaj, edytuj i publikuj wszystkie 

cyfrowe zasoby projektu oraz zarządzaj nimi w jednej elastycznej przestrzeni projektowania.

Współpraca
Oszczędzaj czas dzięki nowej generacji funkcjom współpracy. Bezproblemowo łącz się 

z klientami oraz współpracownikami w czasie rzeczywistym. Zapraszaj recenzentów 

do oglądania i dodawania adnotacji i komentarzy bezpośrednio do Twojego pliku 

projektu CorelDRAW z poziomu aplikacji CorelDRAW.app.

Edycja zdjęć

Retuszuj i udoskonalaj zdjęcia dzięki wszechstronnym narzędziom do edycji zdjęć 

programu Corel PHOTO-PAINT. Poznaj przebudowany tok pracy nad dopasowaniami, 

aby wprowadzać do obrazka istotne modyfikacje w niedestrukcyjny sposób 

i z uwzględnieniem kontekstu. Korzystaj z imponującego narzędzia zamiany kolorów, 

które zapewnia szybszą, łatwiejszą drogę do idealnych zdjęć.

Typografia

Porządkuj elementy typograficzne, korzystając z pełnego zestawu narzędzi 

typograficznych. Dodawaj efekty, na przykład cienie i kontury, dopasuj tekst do ścieżek 

i zawijaj tekst wokół obiektów. Możliwości czcionek OpenType, takie jak obsługa 

czcionek zmiennych, ligatury, ornamenty, kapitaliki czy warianty kaligraficzne, 

pozwalają uzyskać tekst o atrakcyjnym wyglądzie.

ENZORE



Zawartość pakietu
Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych 

i przygotowywania układu stron, spełniająca wymagania 

zapracowanych profesjonalnych grafików

Profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć umożliwiająca ich 

szybkie i łatwe retuszowanie oraz ulepszanie

Oddzielny program do zarządzania czcionkami, który 

ułatwia wyszukiwanie czcionek przechowywanych lokalnie 

lub w sieci, porządkowanie ich i wyświetlanie ich podglądu

Narzędzie wbudowane w pakiet CorelDRAW, które wykorzystuje 

technologię sztucznej inteligencji, aby szybko i dokładnie 

przekształcać mapy bitowe w edytowalne grafiki wektorowe

Edytor zdjęć pozwalający na tworzenie prac w formacie HDR 

i ich łatwe retuszowanie, a także poprawianie zdjęć 

w formacie RAW i JPEG

Bezpłatne materiały i wbudowane
materiały szkoleniowe

Zaloguj się do aplikacji internetowej, gdy jesteś poza biurem, 

aby z dowolnego miejsca uzyskać dostęp do swojej pracy, lub 

pozwól klientom i partnerom biznesowym uzyskać dostęp 

do plików projektów w celu ich przejrzenia i dodania 

adnotacji*

Obsługa opcji automatyzacji

Ÿ JJavaScript (JS): Zintegrowany interfejs API obsługiwany w systemach Windows 

i macOS umożliwia automatyzację zadań i poszerzenie zakresu funkcjonalności

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)**: Zintegrowane środowisko 

programistyczne, które obsługuje systemy 64-bitowe, oraz pozwala usprawnić 

pracę poprzez automatyzację zadań

Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)**: Zestaw zawierający 

zaawansowane narzędzia środowiska .NET, które służą do tworzenia makr, 

pozwalając zaoszczędzić czas, zautomatyzować zadania i poszerzyć zakres 

funkcjonalności

Do korzystania z niektórych elementów oprogramowania, funkcji i zasobów online wymagane jest połączenie z Internetem.

Ÿ 7000 obrazków clipart, obrazów cyfrowych oraz szablonów grafik na pojazdy

Ÿ 1000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości

Ÿ Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType

Ÿ 150 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów

Ÿ Ponad 600 rodzajów wypełnień mapą bitową, wektorowych i tonalnych

Ÿ Porady ekspertów, wskazówki dotyczące produktów i szkoleniowe nagrania wideo

Wykorzystaj aplikację dla systemu iPadOS, która 

rozszerza możliwości projektowania mobilnego

* Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics 

Suite, licencji z programem serwisowania lub z dodatkowym planem zakupowym dla posiadaczy licencji 

stałej.

** Dostępność w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite 2021 dla systemu Windows

for iPad

NEW!



Dla kogo jest przeznaczony?
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 oferuje wszechstronność spełniającą wszelkie potrzeby 

twórcze. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite jest wybierany przez specjalistów z różnych wymagających 

branż, w tym produkcji, inżynierii, tworzenia oznakowania, marketingu i wielu innych na całym świecie. 

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 oferuje wszechstronność spełniającą wszelkie potrzeby 

twórcze. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite jest wybierany przez specjalistów z różnych wymagających 

branż, w tym produkcji, inżynierii, tworzenia oznakowania, marketingu i wielu innych na całym świecie.

Branding i marketing

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite umożliwia 

tworzenie wyróżniającej się identyfikacji wizualnej 

marki, atrakcyjnych materiałów sprzedażowych i nie 

tylko. To oprogramowanie idealne zarówno dla 

profesjonalnych projektantów zajmujących się 

reklamą i publikowaniem, jak i dla niewielkich firm 

samodzielnie tworzących materiały marketingowe.

Odzież i tekstylia

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz 

projekty do sitodruku, haftu czy nadruku, pakiet 

CorelDRAW Graphics Suite oferuje wszystkie 

potrzebne narzędzia.

Handel detaliczny i elektroniczny

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite idealnie sprawdza 

się w przypadku przygotowywania materiałów 

do druku lub publikacji w Internecie, w tym 

elementów promocyjnych dla punktów sprzedaży, 

grafik do sklepów internetowych i materiałów 

do serwisów społecznościowych.

Oznakowanie i druk
wielkoformatowy
Specjaliści z branży projektowania oznakowania 

i drukarze używają programu CorelDRAW do tworzenia 

prac na różnych mediach dzięki zaawansowanemu 

mechanizmowi zarządzania kolorami i doskonałym 

narzędziom do przygotowania do druku.

Ilustracje i prace artystyczne

Zarówno ilustratorzy, jak i artyści mogą łączyć 

umiejętności z zaawansowanymi możliwościami 

tworzenia grafiki wektorowej i edycji prac 

w programie CorelDRAW, aby uzyskiwać piękne, 

wyrafinowane prace.

Dajemy klientom wybór

Niezależnie od tego, czy łatwiej Ci zarządzać 

rocznym budżetem firmy dzięki subskrypcji, czy 

wolisz mieć własne oprogramowanie, Corel daje 

Ci wybór, nie zmuszając Cię do korzystania 

z jednego modelu licencjonowania.

OCTO



CorelDRAW dla firm i dużych 
organizacji

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 to idealna platforma do projektowania dla 

zespołów, w których współpracuje wielu projektantów, partnerów i recenzentów. Bez 

względu na to, czy członkowie zespołu pracują w systemie Windows, na komputerach Mac 

czy na obu tych platformach, działy IT mają dostęp do łatwego wdrażania 

oprogramowania, obsługi wirtualizacji oraz aplikacji CorelDRAW.app o zerowych 

wymaganiach systemowych, która upraszcza wdrażanie od początku do końca. Ponadto 

organizacje każdej wielkości, w tym administracja rządowa i instytucje akademickie, mogą 

panować nad budżetem dzięki elastycznym opcjom licencjonowania, które umożliwiają 

wybór subskrypcji lub licencji stałych.

Usprawnione procesy współpracy ułatwiają wysyłanie informacji zwrotnych, zatwierdzeń 

i prac do oceny. Projektanci mogą używać wspólnej dynamicznej edycji tekstu, aby zmieniać 

jego określone właściwości (np. czcionkę, rozmiar, kolor i lokalizację) oraz wdrażać 

ostateczną wersję bez zakłócania spójności projektu. Na etapie recenzji współpracownicy 

mogą korzystać z wielu narzędzi do komentowania i dodawania adnotacji w aplikacji 

CorelDRAW.app, podczas gdy projektanci śledzą cały proces, publikując na bieżąco 

komentarze w pakiecie CorelDRAW 2021.

W aplikacji CorelDRAW.app chodzi przede

wszystkim o współpracę!

Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite, 

licencji z programem serwisowania lub z dodatkowym planem zakupowym dla posiadaczy licencji stałej.

Pakiet opracowany z myślą o zespołach

i dużych organizacjach



Firman Hatibu

Najważniejsze

cechy



NOWO��! Rysowanie 
w perspektywie
Opracowana z myślą o zwiększeniu wydajności 

pracy nowa funkcja — bazująca na zasadach 

rzutowania perspektywy — eliminuje konieczność 

uprzedniego rysowania skomplikowanych siatek 

i wyświetla podgląd 

na bieżąco podczas rysowania, modyfikowania lub 

przekształcania obiektów. Intuicyjne prowadnice 

aparatu pozwalają na płynne kontrolowanie głębi 

ostrości dzięki pokazywaniu pozycji obserwatora. 

Na pasku narzędzi Rysowanie w perspektywie 

znajdują się dostosowywane wzorce do rysunków 

w jedno-, dwu- oraz trzypunktowej perspektywie, 

które umożliwiają szybką zmianę płaszczyzn 

rysunku i wyglądu pola perspektywy odpowiednio 

do stylu projektu lub sposobu pracy użytkownika.

Możliwe jest tworzenie wielu grup perspektyw na 

tej samej stronie lub w tym samym dokumencie — 

każdej z własnymi polami perspektywy. Pozwala 

to do minimum ograniczyć problemy podczas 

pracy nad skomplikowanym układem stron dzięki 

zablokowaniu pola perspektywy, które zapobiega 

przypadkowemu przesunięciu linii horyzontu lub 

punktów zbiegu.

Zaawansowana edycja ilustracji

Obejrzyj nagranie wideo

ULEPSZENIE! Prowadnice
Pracując z prowadnicami, można jednym 

kliknięciem przełączać widok ze skali 

rzeczywistej do wymiarów strony. Ponadto 

można łatwiej zarządzać niestandardowymi 

prowadnicami, co pozwala stworzyć ramy 

do niezwykle szybkiej realizacji projektów.  

NOWOŚĆ! Opcja
przyciągania tylko
do innych obiektów   
Podczas pracy nad złożonymi projektami 

w pakiecie CorelDRAW 2021 nowe 

ustawienie zapobiega przyciąganiu 

obiektów do ich własnych punktów 

przyciągania, dzięki czemu można łatwo 

i precyzyjnie przesuwać i przekształcać 

elementy projektu.

W świecie, w którym czas to pieniądz, potrzebujesz oprogramowania dostarczającego szybko oczekiwane wyniki, 

aby móc skupić się na twórczej pracy. Dzięki nowym precyzyjnym funkcjom projektowania układów stron oraz 

innowacyjnej funkcji „Rysowanie w perspektywie” pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 ułatwia realizację 

skomplikowanych procesów oraz uzyskiwanie niesamowitych rezultatów w rekordowo krótkim czasie.

www.coreldraw.com/cdgs2021hl1


Elastyczna przestrzeń projektowa
Przyspiesz realizację projektów dzięki nowym tokom pracy dającym Ci kontrolę nad projektowanymi stronami. Wszystkie nowe sposoby poruszania 

się po projektach i materiałach oraz zarządzania nimi sprawiają, że przejście od koncepcji do gotowego projektu trwa krócej niż kiedykolwiek.

NOWOŚĆ! Widok
wielostronicowy
Przyspiesz tok pracy nad projektem dzięki 

widokowi wielostronicowemu i zarządzaj 

wszystkimi stronami w dokumencie na raz.

Widok wielostronicowy udostępnia kilka opcji 

wyświetlania. Jeżeli opracowujesz lub 

przeglądasz pliki o ustalonej kolejności, takie 

jak broszury, książki czy czasopisma, możesz 

uporządkować strony w kolumnie, wierszu lub 

siatce. Jeżeli projekt zawiera osobne, ale 

powiązane ze sobą materiały, np. do kampanii 

marketingowej, tryb niestandardowy pozwala 

na swobodną reorganizację stron poprzez ich 

przeciąganie i upuszczanie.

W obu tych trybach możesz szybko przenosić 

obiekty z jednej strony na drugą, przyciągać 

elementy projektu oraz łączyć ramki tekstu 

między stronami, interakcyjnie zmieniać 

rozmiar stron, wybrać jeden z gotowych 

rozmiarów oraz korzystać z innych funkcji.

Obejrzyj nagranie wideo

NOWOŚĆ! Okno dokowane /
inspektor stron
W nowym oknie dokowanym / inspektorze stron 

wyświetlane są wszystkie strony w projekcie, dzięki 

czemu możesz łatwo nimi zarządzać oraz szybko 

poruszać się po projekcie. Każda strona ma skalowalną 

miniaturę podglądu, która odzwierciedla jej rozmiar 

i zawartość. Zmiana kolejności stron jest równie łatwa, 

co przeciągnięcie ich w oknie dokowanym. Ponadto 

możesz w jednym miejscu dodawać i usuwać strony 

oraz zmieniać ich nazwy, co oszczędza czas i wysiłek. 

Jednym kliknięciem można przełączać tryby 

wyświetlania, aby skupiać się na jednej stronie lub 

korzystać z nowej funkcji Widok wielostronicowy.

NOWOŚĆ! Eksport wielu zasobów
Twórz indywidualnie skonfigurowaną listę zasobów 

do wyeksportowania. Nowe okno dokowane / inspektor 

eksportu udostępnia elastyczne opcje oszczędzające czas 

niezbędny do zapisywania stron i obiektów.

Strony i obiekty można eksportować w różnych 

standardowych formatach, w tym jako pliki PDF. Ten sam 

element projektu można jednocześnie wyeksportować 

z różnymi ustawieniami poprzez powielenie go w oknie 

dokowanym / inspektorze eksportu i zmodyfikowanie 

opcji zapisywania. Można też wyeksportować kilka 

elementów na raz, korzystając z takich samych preferencji.

NOWOŚĆ! Automatyczne
dopasowanie strony
Kolejną oszczędzającą czas funkcją programu 

CorelDRAW 2021 jest automatyczne 

dopasowanie strony. Jednym kliknięciem 

można zmienić rozmiar strony, aby pasował 

do jej zawartości. Można też dostosować 

margines określając odstęp między 

elementami projektu a krawędzią strony.

Strona 1

Strona 5

Strona 4

Strona 2 Strona 3

Obejrzyj nagranie wideo

www.coreldraw.com/cdgs2021hl2
www.coreldraw.com/cdgs2021hl3


Progresywna edycja obrazów
Nowe, zaawansowane funkcje edycji zdjęć pozwalają na ulepszenie prac w mniejszej 

liczbie kroków. Skorzystaj z funkcji umożliwiających szybsze i łatwiejsze uzyskiwanie 

doskonałych prac oraz zyskaj czas potrzebny, aby zrobić wrażenie na kliencie.

NOWOŚĆ! Okno dokowane / inspektor dopasowań
Uzyskaj natychmiastowy dostęp do najważniejszych i najczęściej używanych filtrów, aby pracować 

w niedestrukcyjny sposób w czasie rzeczywistym i widząc kontekst. Nowy tryb dopasowania 

lokalnego upraszcza stosowanie filtru na określonym obszarze obrazka. Po osiągnięciu 

optymalnych rezultatów dopasowania wystarczy jedno kliknięcie, aby zapisać ustawienia 

do ponownego wykorzystania. Możesz także określić, które filtry mają być domyślnie włączone 

po uruchomieniu oprogramowania, tak aby móc od razu przystąpić do pracy.

NOWOŚĆ! Zamień kolory
Filtr Zamień kolory został całkowicie 

przebudowany. Ulepszone selektory kolorów 

i narzędzia pipety umożliwiają precyzyjniejszą 

edycję, podczas gdy nowa, interakcyjna 

kontrola sprawia, że dopracowywanie 

zakresów barwy i nasycenia staje się dużo 

bardziej intuicyjne. W programie Corel 

PHOTO-PAINT 2021 dodano także suwak, 

który pozwala na tworzenie płynniejszych 

przejść kolorystycznych między 

zaznaczonymi i niezaznaczonymi pikselami.

Obejrzyj nagranie wideo

Obsługa formatu HEIF (High Efficiency 

Image File) w programach Corel 

PHOTO-PAINT i CorelDRAW 2021 

pozwala na korzystanie ze zdjęć 

wykonanych przy pomocy smartfonów.

NOWOŚĆ! Obsługa
formatu HEIF

www.coreldraw.com/cdgs2021hl4


Dzięki dalszemu dopracowaniu naszych przełomowych funkcji współpracy ulepszona aplikacja CorelDRAW.app umożliwia w czasie rzeczywistym pracę nad projektami z klientami 

oraz współpracownikami. Szybsze metody komunikacji oraz obsługa programu Microsoft Teams sprawiają, że pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 usprawnia realizację prac, 

nawet jeśli są one prowadzone zdalnie.

NOWOŚĆ! Komentarze
publikowane na bieżąco
Nowa funkcja komentarzy publikowanych 

na bieżąco umożliwia współpracę zespołu 

w czasie rzeczywistym. Wszyscy zainteresowani 

mogą dodawać komentarze i adnotacje 

do dokumentu w aplikacji CorelDRAW.app, 

a wszystkie te informacje pojawiają się 

natychmiast w programie CorelDRAW 2021. 

W przypadku gdy projektant potrzebuje 

wyjaśnienia określonych fragmentów, recenzenci 

od razu widzą zapytanie w aplikacji 

CorelDRAW.app, co przyspiesza proces korekty 

i zatwierdzanie projektów.

NOWOŚĆ! CorelDRAW.app dla Microsoft Teams
Aplikacja CorelDRAW.app for Teams umożliwia wyświetlanie i edytowanie plików projektów 

CorelDRAW w środowisku Microsoft Teams. Zaloguj się przy pomocy swojego firmowego konta 

użytkownika Microsoft 365, aby tworzyć nowe projekty podczas spotkania oraz w czasie 

rzeczywistym przeglądać projekty wspólnie z członkami zespołu na kanale Teams.

NOWOŚĆ! Pulpit
Nowy pulpit w programie CorelDRAW 2021 oraz 

aplikacji CorelDRAW.app pełni rolę centrum 

współpracy. Zawiera on wszystkie pliki projektów 

przechowywane w chmurze oraz umożliwia, 

za pomocą jednego kliknięcia, wyświetlenie 

podglądu, liczby komentarzy i członków zespołu 

oraz stanu realizacji projektu. Pulpit umożliwia 

też udostępnianie projektów bezpośrednio 

z poziomu programu CorelDRAW 2021 bez 

konieczności otwierania poszczególnych plików.

Obejrzyj nagranie wideo

Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite, licencji z programem 

serwisowania lub z dodatkowym planem zakupowym dla posiadaczy licencji stałej.

Współpraca nowej generacji

Obejrzyj nagranie wideo

www.coreldraw.com/cdgs2021hl5
www.coreldraw.com/cdgs2021hl6


Firman Hatibu

CorelDRAW 

pozwala mi 

przeistoczyć 

koncepcje w 

fantastyczne 

projekty     .
Firman Hatibu



TM

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 jest elementem naszej pełnej gamy kreatywnych 

rozwiązań do komputerowego projektowania graficznego, które sprostają wymaganiom 

indywidualnych użytkowników, domowych firm i zawodowych grafików. Inne produkty 

z rodziny CorelDRAW:

Rodzina produktów CorelDRAW

NOWOŚĆ!  CorelDRAW Essentials 2021

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z projektowaniem, czy 

zajmujesz się nim od dawna, to wszechstronne oprogramowanie do tworzenia 

ilustracji wektorowych pozwoli Ci skutecznie zrealizować Twoje kreatywne 

pomysły. Szybko i pewnie opracowuj plakaty, wizytówki, kalendarze, obrazki 

do serwisów społecznościowych i nie tylko.

NOWOŚĆ! CorelDRAW Standard 2021  

Ten podstawowy pakiet narzędzi do tworzenia ilustracji, opracowywania 

układów stron i edycji zdjęć pozwoli Ci przygotować grafiki w ramach 

projektów domowych lub dla małej firmy. Wskazówki i samouczki 

pomogą Ci tworzyć projekty niezależnie od poziomu umiejętności.

CorelDRAW Technical Suite 

Iopracowany z myślą o inżynierii, architekturze i produkcji pakiet 

CorelDRAW Technical Suite umożliwia niezwykle precyzyjne i bezbłędne 

tworzenie dokumentacji i projektów technicznych. Wyjątkowe narzędzia 

do przygotowywania ilustracji technicznych umożliwiają tworzenie 

skomplikowanych grafik i praktycznie dowolnych materiałów 

do komunikacji wizualnej w rekordowo krótkim czasie.



Tomasz Mroziński



Wymagania systemowe

Ÿ macOS Big Sur 11.0 lub macOS Catalina 10.15 z najnowszymi poprawkami

Ÿ Wielordzeniowy procesor Intel lub Apple M1

Ÿ Karta graficzna z obsługą OpenCL 1.2 i co najmniej 3 GB pamięci VRAM 

Ÿ 4 GB RAM (zalecane 8 GB RAM lub więcej)

Ÿ 4 GB miejsca na dysku twardym na pliki aplikacji (zalecany dysk SSD); 

systemy plików uwzględniające wielkość liter nie są obsługiwane

Ÿ Rozdzielczość ekranu 1280 x 800 (zalecana 1920 x 1080)

Ÿ Mysz lub tablet graficzny

Ÿ Do instalacji i uwierzytelnienia pakietu CorelDRAW Graphics Suite oraz 

korzystania z niektórych elementów oprogramowania, funkcji i zasobów 

online wymagane jest połączenie z Internetem.

Ÿ Windows 10* (64-bitowy) z najnowszymi aktualizacjami

Ÿ Intel Core i3/5/7/9 lub AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

Ÿ Karta graficzna z obsługą OpenCL 1.2 i co najmniej 3 GB pamięci VRAM 

Ÿ 4 GB RAM (zalecane 8 GB RAM lub więcej)

Ÿ 4,3 GB miejsca na dysku na pliki aplikacji i instalacyjne

Ÿ Ekran wielodotykowy, mysz lub tablet

Ÿ Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 przy 100% (96 dpi)

Ÿ Napęd DVD (do instalacji wersji w pudełku)

Ÿ Instalacja z dysku DVD wymaga pobrania do 700 MB

Ÿ Do instalacji i uwierzytelnienia pakietu CorelDRAW Graphics Suite oraz 

korzystania z niektórych elementów oprogramowania, funkcji i zasobów online 

wymagane jest połączenie z Internetem.

* Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2021 obsługuje system Windows 10 w wersjach 2004, 20H2 i nowszych 

wprowadzanych na rynek w trakcie cyklu życia pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Jedalias Mendez

FOR MAC APP STOREMICROSOFT STORE EDITION



Informacje o firmie Corel
Produkty firmy Corel umożliwiają milionom współpracujących specjalistów na całym świecie szybsze 

uzyskiwanie wspaniałych rezultatów. Oferując jedne z najbardziej znanych w branży marek oprogramowania, 

dajemy indywidualnym klientom i zespołom narzędzia do tworzenia, współpracy i osiągania imponujących 

wyników. Nasz sukces jest efektem nieustannego zaangażowania w dostarczanie szerokiej gamy 
® ® ® ®innowacyjnych aplikacji, takich jak CorelDRAW , MindManager , Parallels  i WinZip , aby inspirować 

użytkowników i wspierać ich w osiąganiu celów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat firmy Corel, odwiedź stronę www.corel.com.

Copyright ©2021 Corel Corporation. 

®Przewodnik recenzenta pakietu CorelDRAW  Graphics Suite 2021

Corel, CorelDRAW, logo balonu CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, MindManager i WinZip 
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation zarejestrowanymi w Kanadzie, USA 
i innych krajach. Parallels jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Parallels International GmbH 
w Kanadzie, USA i innych krajach. Apple, Apple Pencil, iPad, Mac, MacBook Pro, macOS, Sidecar i Touch Bar są znakami 
towarowymi firmy Apple Inc. Wszystkie pozostałe nazwy firm, produktów i usług, logotypy i marki oraz wszelkie wymienione 
zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli. 
Korzystanie z jakichkolwiek marek, nazw, logotypów lub innych informacji, materiałów ilustracyjnych lub dotyczących stron 
trzecich nie oznacza ich poparcia. Firma Corel zrzeka się wszelkich interesów majątkowych w zakresie takich informacji, grafik, 
materiałów, znaków i nazw podmiotów trzecich. Aby zapoznać się ze wszystkimi uwagami i informacjami o patentach, odwiedź 
witrynę internetową www.corel.com/patents 

Przykładowe prace zostały dostarczone przez strony trzecie i są wykorzystywane i/lub modyfikowane za zgodą, o ile nie 
ustalono inaczej z takimi stronami.

Konrad Jahnz
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